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SEMA COŞKUN

1962 yılında Ankara’da doğmuştur.  İlk, orta ve lise eğitimini TED Ankara 
Koleji’nde tamamlamıştır. Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden mezun 
olduktan sonra Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yüksek lisansını, Gazi 
Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nde doktorasını tamamlamıştır. 2 yıl TSE’de teknik 
raportör olarak çalıştıktan sonra öğretmenliğe başlamıştır. Uzun yıllar Biyoloji / 
IB (International  Baccalaureate) Biyoloji  öğretmeni olarak çalışmıştır. Son 10 
yıl Bilkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde mentorluk ve 7 yıl da yine aynı üni-
versitede  öğretim görevlisi olarak  çalışmış, öğretmen adaylarına lisansüstü eği-
tim dersleri vermiştir. Bir dönem Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları 
Merkezi Başkanlığı’ndan  (Ulusal Ajans) burslu olarak Avusturya’da  “eğiticinin 
eğitimi” kursu almıştır.  Eğitim alanında  yurt içi ve yurt dışında çok sayıda kurs ve 
seminerlere katılmıştır.  Uluslararası geçerliliği olan  NLP, Yaşam, Öğrenci ve  Yö-
netici  Koçluğu sertifikaları  vardır.   Halen ortağı olduğu danışmanlık şirketinde 
kurumlara kişisel gelişim  eğitimleri vermektedir. Çeşitli yurt içi ve dışı yayınları 
bulunmaktadır. Gönüllü olarak çalıştığı derneklerde sosyal sorumluluk projeleri 
çalışmaları yürütmektedir.



Çocuklar serbestçe konuşmaya, düşündüklerini, 
duyduklarını olduğu gibi, ifade etmeye teşvik edil-
melidir. 
Böylece hem hatalarını düzeltmeye imkân bulunur, 
hem de ileride yalancı ve ikiyüzlü olmalarının önü-
ne geçilmiş olunur. Kısacası çocuklarımızı artık, 
düşüncelerini hiç çekinmeden açıkça ifade etmeye, 
içten inandıklarını savunmaya, buna karşılık da 
başkalarının samimi düşüncelerine saygı duyma-
ya alıştırmalıyız. Aynı zamanda onların temiz yü-
reklerinde; yurt, ulus, aile ve yurttaş sevgisiyle be-
raber doğruya, iyiye ve güzel şeylere karşı sevgi ve 
ilgi uyandırmaya çalışılmalıdır. Bence bunlar, ço-
cuk terbiyesinde, ana kucağından en yüksek eğitim 
ocaklarına kadar her yerde, her zaman üzerinde 
durulacak önemli noktalardır. Ancak bu şekildedir 
ki, çocuklarımız memlekete yararlı birer vatandaş 
ve mükemmel birer insan olurlar.



ÖN SÖZ

“Çocuğumun Eğitim ve Kariyer Koçuyum”, anne ve babalar için çocukla-
rına okul yaşamı, okuldan sonraki  iş ve özel hayatlarında nasıl başarılı ve mutlu 
olabilecekleri  konusunda  yardımcı olmak amacı ile yazılmıştır.  26 yıl eğitimin 
her kademesinde edinilen tecrübeler sonucunda ortaya çıkmış olan bu kitap öğ-
retmenlere de meslek yaşamlarında ışık tutmayı hedeflemektedir. 

Bu kitabı yazmamda bana ilham veren Hürriyet  Çukurova Gazetesi  köşe 
yazarı Sn. Sinan Tanyıldız’a,  yayımlanmadan önce kitabımı okumayı talep eden 
biricik kızım Alize’ye, çalışmalarıma her zaman destek veren eşim Dinç’e, övgü 
dolu sözleriyle beni motive eden çok sevgili arkadaşım Nilgün Ateş Dağlı’ya, ki-
tabımın redaktörlüğünü yapan sevgili arkadaşım, değerli meslektaşım Sn. Buket 
Şafak Ciğeroğlu’na teşekkürlerimi sunarım.

Kitabımın siz değerli  okuyuculara ışık tutması ve hayatınızda küçük de 
olsa bir kapı aralaması dileğiyle… 

Eylül 2015
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Yaklaşık 27 yıldır eğitimin içindeyim. Ortaokul, lise ve üniversitede dersler 
verdim. Şu anda  kendi kurumumda yetişkinlere eğitim veriyorum. Bu kitabı yaz-
mamdaki amaçlarımdan birincisi, ailelere çocuklarının eğitim ve kariyer hayatla-
rında nasıl daha başarılı olacakları konusunda yardımcı olmak ve onlara yol gös-
termek.  İkincisi ise yeni öğretmen olmuş gençlere yardımcı olmak. 

Öğretmenlik yaptığım yıllarda Ankara, İstanbul gibi gelişmiş illerde bile 
ailelerin  çocuk yetiştirirken özensiz olduklarını fark ettim. İşimden dolayı pek 
çok seminer, kurs  ve eğitim için sık sık yurt dışına  seyahatlar yaptım ve oradaki 
eğitim sistemilerini inceleme olanağı buldum.  Her seferinde  ülkemdeki gençler 
için çok üzüntü duydum. Kızım Hollanda’ya master yapmaya gittikten 4 ay sonra 
bana “Anne burada kimse yalan söylemiyor, kimse kimseyi kandırmak için 
uğraşmıyor, çok şaşırdım” demişti. Günlerce bu cümleyi düşündüm. Ülkemizde 
daha iyi nesiller yetişsin istiyorum.  Meslek yaşamımda  gençler ve yetişkinlere 
öğretirken onlardan çok şey öğrendim,  öğrenmeye de devam ediyorum. Kitabımla 
birlikte öğrendiklerimi sizlerle paylaşarak çoğaltmak istedim.  

Türk toplumunda öğretmenler hoşgörülü, sabırlı, fedakar, sevecen, açık fi-
kirli,  verici ve  güler yüzlü kişiler olarak algılanırlar. Tüm bu sıfatların hepsini bir 
öğretmenin  üzerinde taşıması çok zordur. Tanıma fırsatı bulduğum öğretmenler  
bu tanımlamalara uymak için inanılmaz çabalar harcayan kişiler. Kendini geliştir-
mek için yaz tatillerinde değişik kurslara yazılan birçok öğretmen tanıdım. Hep-
sini takdirle anıyorum. 

Öğretmenliğimin ilk yıllarında tecrübesizliğin zorluklarını yaşadım. 
Muhtemelen beni seven ve sevmeyen öğrencilerim oldu. Beni örnek alarak 
biyoloji bölümüne giren öğrencilerim olduğu gibi dersimi sevmeyen öğrencilerim 
de oldu. Yıllarca aldığım eğitimlerden sonra girdiğim sınıflardaki öğrencilerime 
kendimi ve dersimi nasıl sevdirebileceğimi öğrendim. İlk yıllarımda tek  
amacım öğrencilerime biyoloji konularını en iyi şekilde öğretmekti. Bu yıllarda 
muhtemelen derslerim çok sıkıcıydı. Özel okullarda  sürekli olarak  öğretmenin 
akademik  başarı durumu  incelenir, Bu nedenle zaman zaman öğrencilerimi 
bunalttığımı kabul ediyorum. Ama şimdi bir öğretmenin ilk yapması gereken 
şeyin  öğrencilerine kendini sevdirmek ve dersine merak duymalarını sağlamak 
olduğunu biliyorum. Bunu gerçekleştirdiğinizde  onlar zaten dersinize çalışır ve 
siz hedefine ulaşırsınız.

GİRİŞ



Öğretmenler  velilerle eğitim konusunda çok iç içe olurlar. Edindiğim tecrü-
beler, velilerin  çocuk yetiştirme konusunda çok da başarılı olmadıkları yönünde. 
Buna bağlı olarak da  birçok lise, hatta üniversite mezunu, başarılı olmak için ge-
reken becerilerin önemli bir kısmından yoksun. Velilerle ilgili düşüncelerimi en 
son çalıştığım özel okulun okul idaresiyle de paylaştım. “Bir uzman getirtip velile-
re çocuk gelişimi ile ilgili  eğitimler verelim” şeklinde uygulanamayan önerilerim 
oldu. Pekçok okulun sık sık velilere yönelik  eğitimler düzenlediğini duyuyorum. 
Bence okulların bir misyonu da velilerin eğitimi olmalıdır. Velilerle ilgili  değişik 
olaylar yaşadım. “Bir ebeveyn çocuğuna bunu nasıl yapar? Nasıl böyle düşünür?” 
diye düşünüp uyuyamadığım  geceler olmuştur.  Yeri geldiğinde bunları da sizinle 
paylaşacağım. 

Üniversitede Eğitim Fakültesinde, öğretmen olacak  adayların derslerine 
girdiğim zaman Türkiye’de liselerdeki eğitimin ne kadar yanlış  olduğunu daha net 
gözlemleme fırsatım oldu. İlköğretim ve ortaöğretim,  çocuklarımızı ne üniversi-
teye ne de hayata hazırlıyor. Universitedeki öğrenciler lisede öğrendikleri konula-
rın büyük çoğunluğunu unutmuş oluyorlar ve bu durumu da normal karşılıyorlar. 
Öğrenciler derslerden yüksek notlar alsalar bile gerçek öğrenme gerçekleşmiyor.  
Bunların sebeplerini kendimce sorgulamaya başladım. Sonraki yıllarımda bu ko-
nuya eğildim.  Eğitim, kariyer ve yaşam koçluğu eğitimleri aldım,  bu alanda ki-
taplar okudum, öğrenci ve kursiyerlerim üzerinde neyi ne kadar öğrendikleri ile 
ilgili küçük denemeler yaptım. 

Umarım kendimce yaptığım bu araştırmalarımın size faydası olur.  Belki ço-
cuklarınız çok küçük, onlara eğitim koçluğu yapmak istiyorsunuz, belki de ço-
cuklarınız yetişkinliğe erişmek üzere ya da iş hayatına yeni atıldılar.  Onlara ka-
riyerleri için yardımcı olmak istiyorsunuz.  Her iki konuda bilgilerimi kitabımda 
anlatmaya çalışacağım. Aynı zamanda eğitim ortamı içinde öğretmen bakış açısını 
da ortaya koyarak çocuğunuzu çok yönlü görebilmenizi sağlamaya çalışacağım.

“Ağaç yaşken eğilir” misali  çocuklarda en temel kişilik gelişimi 0 - 3 yaş arası 
gerçekleşir.  Yetişkin bir insanı değiştirmek oldukça zordur.    Bu nedenle çocukla-
rımızı seramik hamuru gibi yoğuralım. Onlara en güzel şekilleri verelim. O kadar 
iyi yetiştirelim ki kendileri ile mutlu ve barışık yaşasınlar ve zaman içinde kendi-
lerini değiştirmek için çok fazla uğraşmasınlar. 

Ünlü psikiyatr Alfred Adler “İnsanı Tanıma Sanatı” (2013; 192) adlı kitabında 
“Karakter özellikleri çoklarının sandığı gibi doğumsal nitelik taşımaz, birey 
tarafından sonradan edinilir. Dolayısı ile hiçbir çocuk doğuştan tembel değildir. 
Tembelse bunun bir sebebi vardır. Aynı şey suça yönelik karakter özelliklerinin 
insanda doğuştan bulunduğu varsayımı için de söylenebilir. Bir ailede birden çok 
suça yönelik kişiye rastlanması ailedeki yaşama bakış şekli  ile ilgilidir” demektedir. 
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Çocuklarınızın ilk eğitimini siz ailenizde vereceksiniz. Çocuklar için doğru 
eğitilmiş bir aileden daha yararlı bir kurum olamaz.   Kimse anne babalığı bile-
rek çocuk doğurmuyor. Bu konuda zorunlu bir eğitim yok. Genellikle ebeveynler  
kendi ailelerinden  gördüklerini, çevrelerinden duyduklarını çocuklarında uygu-
luyor. Ebeveynler iyi bir eğitim ortamından geçmemişse maalesef mutsuz, huzur-
suz, başarısız çocuklar yetişiyor.

Çocuklarımızda özsaygı, özbenlik, özgüven, özdeğer... gibi duygular gelişme-
mişse onlardan okul ve hayat başarısı bekleyemeyiz.  Kendine güveni olmayan 
birinin eylem adımlarına geçmesini isteyemeyiz.  Bu nedenle  çocuklarımız doğar 
doğmaz onlara çok ama çok özenli davranmalıyız. Siz ne zaman kendi yolunuzu 
kendiniz çizmeye başladınız bilmiyorum. Ben kendi seçimlerimi yapmaya baş-
ladığımda 26 yaşındaydım. Ondan önce başkaları benim adıma karar veriyordu. 
Bırakalım çocuklarımız kendi yollarını erkenden seçsinler. Bize onların yolunu 
çizmek değil  sadece onlara bu konuda  yardım etmek düşer. 
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